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รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
 

นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมากระทั่งช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
สถานการณ์ภาพรวมด้านการมีกิจกรรมทางกายของประชากรไทยเป็นไปในเชิงบวก โดยระดับการมีกิจกรรมทาง
กายที่เพียงพอเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 66.3 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 74.6 ในปี 2562 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.3 คิดเป็น
อัตราเพ่ิมเฉลี่ยที่ร้อยละ 1.04 ต่อปี ทั้งนี้ในปี 2558 เป็นปีที่มีอัตราเพ่ิมสูงที่สุด (ร้อยละ 3.4) ขณะที่  ในปีถัดมา 
(พ.ศ. 2559) เป็นปีที่มีอัตราเพ่ิมต่่าที่สุด (ร้อยละ -0.8) เมื่อพิจารณาถึงแบบแผนการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ
ของประชากรไทยในภาพรวม ระหว่างปี 2555-2562 พบว่า เป็นการเพ่ิมขึ้นในลักษณะเส้นตรงด้วยอัตราเพ่ิม 
แบบไม่คงที่ จากแบบแผนดังกล่าวอาจอธิบายได้ว่า ที่ผ่านมากิจกรรมทางกายของคนไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น   
อย่างต่อเนื่อง โดยจะดีดตัวสูงขึ้นตามกระแสการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่เป็นมหกรรมระดับประเทศ 
เช่น ในปี 2558 ที่มีกิจกรรมรณรงค์ Bike for Mom และ Bike for Dad มหกรรมกระโดด โลกเต้น เล่นสนุก หรือ
ในระหว่างปี 2560-2563 ที่กระแสการออกก่าลังกายด้วยการวิ่งเพ่ือสุขภาพได้รับความนิยมเป็นประวัติการณ์   
ในประเทศ เป็นต้น ขณะที่การส่งเสริมกิจกรรมตามแผนนโยบายของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นฐานส่าคัญ 
ที่ช่วยหนุนเสริมและประคองไม่ให้อัตราเพ่ิมอยู่ในระดับติดลบที่น่าสนใจอีกประการคือ หลังจากท่ีประเทศไทย  
ได้ประกาศกฎบัตรกรุงเทพฯ (Bangkok Declaration on Physical Activity for Global Health and 
Sustainable Development 2016) ในช่วงปลายปี 2559 และ แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573 
เป็นต้นมา ระดับการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของประชากรไทยก็เพ่ิมสูงขึ้นมา อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถ   
คงตัวอยู่ที่ระดับสูงกว่า ร้อยละ 70 มาโดยตลอด ดังข้อมูลที่ปรากฏในรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 ร้อยละการมีกิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอของประชากรไทย ระหว่างปี 2555-2563 

หมายเหตุ: ข้อมูลในปี 2563 เป็นข้อมูลจากการส่ารวจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2563  

ที่มา: โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยปี 2555-2563  
ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกจิกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เมื่อพิจารณาความแตกต่างด้านการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอระหว่างเพศชายและหญิง พบว่า เพศชาย
จะมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอสูงกว่าเพศหญิงในทกุ ๆ ปีของการส่ารวจข้อมูล ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวนี้ เป็นไป
ในทิศทางเดียวกับประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงร้อยละของความแตกต่างจากอดีต
เปรียบเทียบกับปัจจุบัน พบว่า ลดลงจากร้อยละ 10.3 ในปี 2555 มาอยู่ที่ร้อยละ 5.2 ในปี 2562 หรืออาจกล่าว
ได้ว่าประเทศไทยสามารถลดช่องว่างของความแตกต่างด้านการมีกิจกรรมทางกายระหว่างเพศชายและเพศหญิง 
ไปได้เกือบครึ่งหนึ่ง 
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 สถานการณ์ด้านกิจกรรมทางกายในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ในปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ      
การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของประชากรไทย โดยผลจากการส่ารวจข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม         
ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบว่า การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของประชากรไทยในภาพรวมลดลงจากปีก่อน
ร้อยละ 19.1 มาอยู่ที่ ร้อยละ 55.5 นับเป็นอัตราที่อยู่ในระดับต่่าที่สุด นับต้ังแต่มีการส่ารวจมาตั้งแต่ปี 2555 
ซ่ึงสถานการณ์ดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประชากรเพศชายและเพศหญิง  ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ 
อาจเป็นผลมาจากปัจจัยร่วมหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตนตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ” 
เพ่ือควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ส่งผลต่อการด่าเนินชีวิตประจ่าวันการปรับเปลี่ยนรูปแบบ เวลา    
และวิธีการท่างาน รวมถึงการงดใช้ พ้ืนที่สวนสาธารณะหรือพ้ืนที่ออกก่าลังกายสาธารณะทั้งหมดนี้ส่งผลต่อ
โอกาสในการมีกิจกรรมทางกายที่ลดน้อยลง ในขณะเดียวกันปัจจัยด้านความกังวลใจ ความเครียด           
และสุขภาพจิตที่มีต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุส่าคัญที่ท่าให้
ประชาชนไม่ได้ออกก่าลังกายเหมือนในช่วงปกติ 

 สถานการณ์ภาพรวม ด้านพฤติกรรมเนือยนิ่งของประชากรไทย 

การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง นับเป็นหนึ่งในเป้าหมายส่าคัญ ส่าหรับการส่งเสริมการมีสุขภาพดีของ
ประชากร ทั้งนี้แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573 ได้ก่าหนดเป้าหมายระดับประเทศไว้ คือให้   
ประชากรอายุ 6 ปีขึน้ไป มีระยะเวลาเฉลี่ยของพฤติกรรมเนือยนิ่งไม่เกิน 13 ชั่วโมงต่อวันข้อมูลเชิงสถานการณ์
จากการส่ารวจพฤติกรรมเนือยนิ่งในประชากรไทยระหว่างปี 2555 – 2563 แสดงให้เห็นว่า ระยะเวลาเฉลี่ยใน
การมีพฤติกรรมเนือยนิ่งสะสมต่อวัน ของประชากรไทยในภาพรวมยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้เลย
ตลอดช่วงระยะวลาที่ผ่านมา โดยในปี 2563 เป็นปีที่มีระยะเวลาเฉลี่ยสูงสุดที่ คือ 14 ชั่ว โมง 32 นาที ขณะที่
ในปี 2556 เป็นปีที่มีระยะเวลาเฉลี่ยต่่า ที่สุด คือ 13 ชั่วโมง 15 นาที และเมื่อพิจารณาจ่าแนกตามเพศ พบว่า 
มีเพียงในปี 2556 ปีเดียวเท่านั้นที่กลุ่ม ประชากรเพศหญิงมีระยะเวลาเฉลี่ยในการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งสะสม
ต่อวนั อยู่ที ่12 ชั่ว โมง 56 นาที หรือดีกว่าเป้าหมายที่ก่าหนดไว้ 4 นาที 

เมื่อพิจารณาถึงแบบแผนของระยะเวลาเฉลี่ยในการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งต่อวันของประชากรไทย  
ตลอดช่วงระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมาพบว่า มีการแกว่งตัวขึ้นลงอยู่เหนือค่าเป้าหมายที่ 13 ชั่วโมง มาโดยตลอด 
ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี พบว่า ปี 2561 เป็นปีที่ระยะเวลาเฉลี่ยของการมีพฤติกรรม 
เนือยนิ่งสะสมต่อวันเพ่ิมขึ้น 42 นาที ซึ่งถือว่าเพ่ิมขึ้นที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับปีอ่ืน ๆ ขณะที่ในปี 2562 เป็น    
ปีที่มีการลดลงของระยะเวลาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 28 นาท ี
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รูปที่ 2 ระยะเวลาเฉลี่ยการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งของประชากรไทย ระหว่างปี 2555-2563 (ชั่วโมง:นาที)  

หมายเหตุ: ข้อมูลในปี 2563 เป็นข้อมูลจากการส่ารวจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019  
ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2563  

ที่มา: โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยปี 2555-2563  
ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกจิกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า ปี 2563 เป็นปีที่ประชากรไทยมีระยะเวลาเฉลี่ยของพฤติกรรมเนือยนิ่ง
ต่อวันสูงที่สุด (14 ชั่วโมง 32 นาที) และนับเป็นครั้งที่ 3 ในรอบ 9 ปี ที่ระยะเวลาของการมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง
ต่อวันของคนไทยสูงมากกว่า 14 ชั่วโมง หากพิจารณา ในแง่ของตัวเลขที่สะท้อนปรากฏการณ์ก็อาจกล่าวได้ว่า 
ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจนักเนื่องจากในช่วงที่ประชาชนเก็บตัวอยู่ที่บ้านในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 รูปแบบการใช้ชีวิตแบบ นั่ง ๆ นอน ๆ เคลื่อนไหวน้อยระหว่างวันก็อาจจะเพ่ิมมากยิ่งขึ้นตามไป
ด้วย ทว่าหากพิจารณาในแง่ความเสี่ยงทางสุขภาพนี่คือข้อมูลที่บ่งชี้ให้ทราบว่าระยะเวลาในการมีพฤติกรรม
เนือยนิ่งของคนไทย มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงเพราะนอกเหนือจากตัวเลขระยะเวลาที่ดีดตัวห่าง
จากเป้าหมายที่ก่าหนดไว้ในแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายแล้วข้อมูลจากการส่ารวจบ่งชี้ว่าในปีที่ระยะเวลา
เฉลี่ยลดลงนั้น เวลาจะลดลงประมาณ 10-20 นาที ขณะที่ในปีที่เพ่ิมขึ้นเวลาจะเพ่ิมขึ้นถึง 30-40 นาที ซึ่งเป็น
รูปแบบของการถอยลดแล้วพุ่งสูงขึ้นเพ่ือเพ่ิมค่าเฉลี่ย เคลื่อนที่ (Moving Average) นั่นหมายความว่า      
หากสถานการณ์ยังคงด่าเนินไปดังเช่นในปัจจุบันภายในเวลาอีกประมาณ 10 ปีข้างหน้าร ะยะเวลาเฉลี่ย
พฤติกรรมเนือยนิ่งของคนไทยอาจเพ่ิมสูงถึง 15 ชั่วโมง อันจะน่ามาซึ่งอุบัติการณ์ของโรคในกลุ่ม NCDs ใน
ประเทศไทยที่ทวีความรุนแรงมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

จากสถานการณ์ข้างต้น เมื่อพิจารณาลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกาย
และพฤติกรรมเนือยนิ่งของประชากรไทย จะเห็นได้ว่า ทัง้ สองพฤติกรรมมิได้เป็นตัวก่าหนดซึ่งกันและกันเสมอ
ไปหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การเพิ่มขึน้ของระดับกิจกรรมทางกายที่เพียงพออาจไม่ได้ช่วยท่าให้ระยะเวลาเฉลี่ย
ของพฤติกรรมเนือยนิ่งลดลง ดัง เช่นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ในปี 2557-2558 และปี 2561 ที่พบว่า ในปี
ดังกล่าว กิจกรรมทางกายที่เพียงพอมีการเพ่ิมขึ้น (ดีขึ้น) ทว่าระยะเวลาเฉลี่ยของพฤติกรรมเนือยนิ่งก็เพ่ิมขึ้น 
(แย่ลง) ด้วยเช่นกัน ในทางตรงกันข้าม ในปี 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยของพฤติกรรมเนือยนิ่งมีการลดลง (ดีขึ้น ) 
แต่การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอกลับลดลง (แย่ลง)  ดังรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่ง  
ของประชากรไทยทุกกลุม่วัย ระหว่างปี 2555-2563 

หมายเหตุ: ข้อมูลในปี 2563 เป็นข้อมูลจากการส่ารวจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2563  

ที่มา: โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยปี 2555-2563  
ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกจิกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ในเด็กและเยาวชน (อายุ 5 – 17 ปี) 

สถานการณ์ด้านกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย จัดอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด         
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงวัยอ่ืน ๆ โดยในช่วงระหว่างปี 2555-2562 ผลการส่ารวจพบว่า มีเด็กและเยาวชนไทย
ประมาณ 1 ใน 4 เท่านั้นที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ ตามค่าแนะน่าขององค์การอนามัยโลก (WHO) โดยมี
อัตราเพ่ิมเฉลี่ยติดลบร้อยละ 0.06 ต่อปี ทั้งนี้ ในปี 2559 เป็นปีที่เด็กและเยาวชนไทยมีกิจกรรมทางกาย       
ที่เพียงพอสูงที่สุด (ร้อยละ 27.6) ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นถึงความจ่าเป็นในการหามาตรการหลัก
ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมเพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย 

เมื่อวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง พบว่า ในช่วงระหว่างปี 2555-2558 ระดับ การมีกิจกรรมทางกาย
ที่เพียงพอของเด็กและเยาวชนไทยจะค่อนข้างมีความผันผวนสูง โดยในแต่ละปีจะแกว่งตัวขึ้น ลงเฉลี่ยที่ ร้อยละ 4 
ขณะที่หลังจากนั้น ในปี 2559-2562 ระดับความผันผวนจะอยู่ที่ร้อยละ 1-2 เท่านั้น กระทั่งล่าสุดผลจากการ
แพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้ระดบักิจกรรมทางกายที่เพียงพอของเด็กและเยาวชนไทยลดเหลือ
เพียงร้อยละ 17.1 หรือลดลงร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะที่เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเพศชายและ
เพศหญิง พบว่า เพศชายจะมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอสูงกว่าเพศหญิงทุกปี ดังรูปที่ 4 
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รูปที่ 4 ร้อยละการมีกิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอของประชากรวัยเด็กและเยาวชน ระหว่างปี 2555-2563  
หมายเหตุ: ข้อมูลในปี 2563 เป็นข้อมูลจากการส่ารวจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019  

ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
ที่มา: โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยปี 2555-2563  

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกจิกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

ในขณะที่สถานการณ์ด้านกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนอยู่ในระดับต่่าแบบคงที่ ในทางกลับกัน
สถานการณ์ด้านพฤติกรรมเนือยนิ่งกลับมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างน่ากังวล โดยในช่วงระหว่างปี 2555-2560 
เด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมเนือยนิ่งโดยเฉลี่ยประมาณ 13 ชั่วโมงครึ่งต่อวัน และไม่พบความแตกต่างกัน
มากนักระหว่างเพศชายและเพศหญิง ทว่าหลังจากนั้น ในปี 2561-2563 ระยะเวลาของพฤติกรรมเนือยนิ่งต่อ
วันกลับเพิ่มสูงขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยสูงเกินกว่า 14 ชั่วโมงต่อวัน เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดจึงพบว่า การเพ่ิมขึ้น 
ดังกล่าว มีสาเหตุมาจากระยะเวลาที่เพ่ิมขึ้นของกลุ่มเด็กและเยาวชนเพศหญิงที่สูงมากถึงวันละ 14 ชั่วโมง      
23 นาท ีดังรูปที่ 5 
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รูปที่ 5 ระยะเวลาเฉลี่ยการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งของประชากรวัยเด็กและเยาวชน ระหว่างปี 2555-2563 (ชั่วโมง:นาที)  

หมายเหตุ: ข้อมูลในปี 2563 เป็นข้อมูลจากการส่ารวจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019  
ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2563  

ที่มา: โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยปี 2555-2563  
ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกจิกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า ปี 2563 เป็นปีที่ เด็กและเยาวชนไทยมีระยะเวลาเฉลี่ยของพฤติกรรม
เนือยนิ่งต่อวัน   สูงที่สุด (14 ชั่วโมง 8 นาที) และนับเป็นครั้งที่ 3 ในรอบ 9 ปี ที่ระยะเวลาของการมีพฤติกรรม
เนือยนิ่งต่อวันของเด็กและเยาวชนคนไทยสูงมากกว่า 14 ชั่วโมง หากพิจารณา ในแง่ของตัวเลขที่สะท้อน
ปรากฏการณ์ก็อาจจะ กล่าวได้ว่า การเก็บตัวอยู่ที่บ้านในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
รูปแบบการใช้ชีวิตแบบ นั่ง ๆ นอน ๆ เคลื่อนไหวน้อยระหว่างวันก็อาจจะเพ่ิมมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย ทว่าหาก
พิจารณาในแง่ความเสี่ยงทางสุขภาพนี่คือข้อมูลที่บ่งชี้ให้ทราบว่าระยะเวลาในการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งของเด็ก
และเยาวชนไทย มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง หากสถานการณ์ยังคงด่าเนินไปดังเช่นในปัจจุบันภายใน
เวลาอีกประมาณ 10 ปีข้างหน้าระยะเวลาเฉลี่ยพฤติกรรมเนือยนิ่งของเด็กและเยาวชนไทยอาจเพ่ิมสูงถึง       
15 ชั่วโมง อันจะน่ามาซึ่งอุบัติการณ์ของโรคในกลุ่ม NCDs ในเด็กและเยาวชนไทยที่ทวีความรุนแรงมากกว่า   
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

จากสถานการณ์ข้างต้น เมื่อพิจารณาลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกาย
และพฤติกรรมเนือยนิ่งของเด็กและเยาวชนไทย จะเห็นได้ว่า ทั้ง สองพฤติกรรมมิได้เป็นตัวก่าหนดซึ่งกันและ
กันเสมอไปหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การเพ่ิมขึ้นของระดับกิจกรรมทางกายที่เพียงพออาจไม่ได้ช่วยท่าให้
ระยะเวลาเฉลี่ยของพฤติกรรมเนือยนิ่งลดลง ดังเช่นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ในปี 2557 และปี 2561 ที่พบว่า 
ในปีดังกล่าว กิจกรรมทางกายที่เพียงพอมีการเพ่ิมขึ้น (ดีขึ้น) ทว่าระยะเวลาเฉลี่ยของพฤติกรรมเนือยนิ่ง       
ก็เพ่ิมขึ้น (แย่ลง) ด้วยเช่นกัน ในทางตรงกันข้าม ในปี 2562, 2563 ระยะเวลาเฉลี่ยของพฤติกรรมเนือยนิ่ง     
มีการลดลง (ดีข้ึน ) แต่การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอกลับลดลง (แย่ลง) ดังรูปที่ 6 
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รูปที่ 6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่ง 
ของเด็กและเยาวชนไทยอายุ 5 - 17 ปี ระหว่างปี 2555-2563 

หมายเหตุ: ข้อมูลในปี 2563 เป็นข้อมูลจากการส่ารวจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019  
ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2563  

ที่มา: โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยปี 2555-2563  
ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกจิกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 การวิเคราะห์การด าเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะเด็กวัยเรียนและเด็กวัยรุ่น 

 การด่าเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาวะเด็กวัยเรียน ภายใต้โครงการ “ChOPA & ChiPA 
Game ลดเรียน เพ่ิมรู้ สู่อาเซียน” ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 และโครงการ ChOPA & ChiPA Game ลดเรียน
เพ่ิมรู้ สู่เด็กไทย สูงสมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ในปี 2560 2561 2562 และ 2563 ที่ผ่านมา มีเป้าประสงค์ส่าคัญ 
คือ การแก้ปัญหาโรคอ้วนในวัยเด็ก ปัญหาพฤติกรรมเนือยนิ่ง ติดไลน์ ติดเกม ติดโทรทัศน์ ติดโทรศัพท์         
โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอและเหมาะสม ภายใต้การประสานความร่วมมือ           
และสนับสนุนจากหน่วยงานของภาคีเครือข่ายภาครัฐอย่างดียิ่ง จนประสบความส่าเร็จสูงสุดในปีงบประมาณ 
2561 ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับประเทศ จ่านวน 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการ
ภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมบริการ ระดับดีเด่น รางวัลนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สาขาการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่ม
วัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม และรางวัล Like Talk Award ตอน DoH Innovation นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติ  
จากองค์การช่วยเหลือเด็กนานาชาติ (Save the Children International) ประจ่าประเทศไทยได้มาศึกษาดูงาน 
ChOPA & ChiPA Game ณ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมาผลงานนี้ได้รับ
การคัดเลือกส่งเข้าประกวดระดับโลก รางวัล UNPSA : United Nations Public Service Awards 2019 
สาขา “การให้บริการที่ครอบคลุมและเท่าเทียม โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง และได้รับการรับรองให้เป็น 
Product Champion ของกรมอนามัยที่ช่วยตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบ
ราชการ 4.0 มิติที่ 2 ระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เกื้อหนุนให้กรมอนามัยได้รับรางวัลเลิศรัฐ 
สาขาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 ระดับดีเด่น  
 ตลอดระยะที่ผ่านมา (พ.ศ.2559-2563) มีโรงเรียนและหน่วยงานเข้าร่วมโครงการทั้งในเชิงคุณภาพ 
และเชิงปริมาณหลายแห่งด่าเนินการจนเกิดผลเชิงประจักษ์ สามารถเป็นต้นแบบ เป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับ 
หน่วยงานอ่ืน ๆ ได้ เกิดองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือเด็กไทย สูงสมส่วน 
แข็งแรงIQ EQ ดี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2563 (3, 28, 30 และ 46 แห่งตามล่าดับ) และในปี 
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พ.ศ. 2561-2563 มีการพัฒนาต่อยอดเป็นองค์กรรอบรู้สุขภาพด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือเด็กไทย สูง 
สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี สามารถเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติ ในการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ให้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง (3, 4 ,11 แห่ง) ส่งผลให้ปัจจุบันมีองค์กรต้นแบบและองค์กรรอบรู้ 
ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ จ่านวน 125 แห่ง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา จะมีการ
ด่าเนินงานและขยายผลโครงการอย่างต่อเนื่อง แต่การขยายในเชิงคุณภาพเป็นไปอย่างช้า ๆ ประกอบกับในช่วง
กลางปีงบประมาณ 2563 ประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งต้อง
ด่าเนินการตามมาตรการป้องกันวิกฤติการณ์ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อฯ ก่าหนด
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ การปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม เช่น การปิดสถานศึกษา การปิด
สถานที่ออกก่าลังกาย การจ่ากัดปริมาณจ่านวนคนและเวลาในการใช้พ้ืนที่สาธารณะ การรณรงค์ให้อยู่บ้าน 
หลีกเลี่ยงกิจกรรมรวมกลุ่ม เป็นต้น การด่าเนินชีวิตภายใต้ข้อจ่ากัดที่กล่าวข้างต้นนี้ ล้วนส่งผลกระทบให้เด็กไทย 
มีกิจกรรมทางกายลดลง จากร้อยละ 28 เหลือเพียงร้อยละ 17 เท่านั้น (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563) ส่งผลต่อการแก้ปัญหาภาวะอ้วนในเด็กยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ถึงแม้ว่า
สถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยมีการด่าเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อฯ อย่างเคร่งครัดจนท่าให้การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ลดลง แต่สถานการณ์ทั่วโลกและประเทศเพ่ือนบ้านยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์   
การแพร่ระบาดได้ ทั้งนี้ ประชาชนยังต้องมีเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นในระลอก 2 โดยการ
ด่าเนินชีวิตประจ่าวันภายใต้วิถีชีวิตใหม่อย่างเคร่งครัด  
 จะเห็นได้ว่า วิกฤตในครั้งนี้นับเป็นความท้าทายของการท่างานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้มาก
ยิ่งขึ้นกว่าในอดีต การทบทวนถึงแนวทาง มาตรการและนโยบายต่าง ๆ ที่ได้มีการด่าเนินการส่งเสริมไปในอดีต   
ทั้งในแง่ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากการด่าเนินงาน ก่อให้เกิดการระดมและรวบรวมองค์ความรู้ในประเด็น
ต่าง ๆ เพ่ือน่ามาใช้ส่าหรับการรับมือ ตลอดจนฟื้นฟูให้ระดับการมีกิจกรรมทางกายของคนไทยกลับเข้าสู่ภาวะ
ปกติได้อย่างเดิม และให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลังจากเกิดวิกฤติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 


